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Banco Comercial Português informa sobre
Resultados do Bank Millennium (Polónia)
em 2014

O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A. com sede
em Varsóvia, Polónia, entidade na qual detém 65,5% do capital e que consolida nas
suas contas pelo método integral, divulgou hoje os resultados de 2014, cujos
destaques passamos a transcrever:
“O resultado consolidado do Bank Millennium em 2014 atingiu 651 milhões de
zlotys (155,2 milhões de euros), o que representa um aumento de 21,5%
quando comparado com o ano de 2013. O resultado líquido no 4º trimestre de
2014 atingiu 157,7 milhões de zlotys (37,6 milhões de euros), representando
uma diminuição de 9%, face ao resultado líquido do trimestre anterior,
penalizado pelo impacto negativo da redução das taxas de juros em outubro.
Os principais indicadores financeiros e de negócio em 2014 são os seguintes:
Forte crescimento da rendibilidade


Resultado líquido aumentou 21,5%, em termos anuais



ROE melhorou de 10,6% para 11,8%, em termos anuais



Rácio de eficiência diminui substancialmente em 4,1 p.p. para 50,2%, em
termos anuais
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Crescimento anual dos proveitos base


Margem financeira aumentou 15,3% em termos anuais, apesar das taxas de
juro de mercado se terem situado abaixo do esperado



Comissões líquidas aumentaram 3,9% em termos anuais

Solidez dos rácios de qualidade dos ativos, comprovada pelos testes AQR


Rácio de crédito com imparidade de 4,2%, o valor mais baixo dos últimos 6
anos



Elevado
71%

rácio

de

cobertura

de

crédito

com

imparidade

em

Liquidez estável e forte posição de capital


Rácio de crédito sobre depósitos confortável em 92%



Rácio de crédito sobre fontes de financiamento estáveis de 88,4%



Rácio de capital total de 15,2% e rácio Common Equity Tier 1 de 14,5%

Negócio de retalho


Nova produção de crédito ao consumo atinge 589 milhões de zlotys (138
milhões de euros) no 4º trimestre e 2,1 mil milhões de zlotys (498 milhões de
euros) em 2014, com a carteira a aumentar 24% em termos anuais



231 mil novas contas correntes, impulsionadas pela campanha “Konto 360º”



Crescimento sólido dos depósitos de retalho (+10,2% em termos anuais)

Negócio de empresas


Crédito a empresas com crescimento de 13% em termos anuais, superior à
média do mercado



Nova produção de leasing atingiu os 2,3 mil milhões de zlotys (527 milhões de
euros), correspondentes a um crescimento anual de 18%



Faturação de factoring tomada totalizou 12,1 mil milhões de zlotys (2,8 mil
milhoes de euros), equivalente a um crescimento anual de 30%, mais do dobro
do crescimento do mercado (+13%).”
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